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Spoštovani starši in mladostniki, pedagoški 
delavci, zaposleni v zdravstvu, …

tematika je težka in treba je govoriti o njej, 
saj se dogaja tudi v naši družbi.

Predavanje z naslovom  

Prepoznavanje in odziv na  
samomorilnost pri mladostnikih,  

bo vodila strokovnjakinja Jasna Klara 
Lipovšek, dr.med. specialistka za otroško 

in mladostniško psihiatrijo in oddečna 
zdravnica na Enoti za adolescentno  

psihiatrijo Centra za mentalno zdravje, 
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.

Vljudno vabljeni v četrtek, 22. 11. 2018 
ob 17.00 uri v Medgeneracijski center  

(Dom upokojencev) Idrija

URNIK: 
ponedeljk - petek 
8. - 12. in 15. - 18., 
sobota 8. - 12.

T: 05 377 36 77
T: 05 377 19 53
M: 041 696 198 

Nudimo vam:
- rezano cvetje, lončnice
- darilni program, keramika
- adventne venčke  
  in aražmaje

ARANŽIRAMO  
DARILA

Izdelujemo:
- poročne 
  šopke in  
  ostalo poročno  
  dekoracijo
- vence in žalne aranžmaje

Brezplačna dostava  
žalnih aranžmajev in ureditev mrliške vežice.



4 5

ljudje
6 - Volitve
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14 - Volitve
Stanko Močnik, kandidat za 
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Nenaročenih gradiv in materialov ne vračamo

v decembruspregledano

November 2018: 
Elizabeta (19. 11.)  
na belem konju prijezdi.   
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Pripravljeni na prvi sneg

16 - Zavarovanje
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Miranda Groff Ferjančič
Ste Idrijčanka z delovnim mestom v Ljubljani?
Drži. Že vrsto let se vsak dan odpeljem v Ljubljano 

in se po končanem delu skupaj z možem Emilom 
vračam domov v Idrijo. Kljub temu, da dopoldneve 
preživljam v prestolnici, je Idrija moje občinsko 
središče in probleme te skupnost zelo dobro 
poznam.

Pri reševanju lokalnih zadev niste novinka.
Včasih je pogled iz Ljubljane na projekte v Idriji 

nekoliko drugačen. Bila sem vpeta v številne zadeve, 
ki so bile povezane z Občino Idrija. Zaposlena sem 
namreč na Ministrstvu za finance, zato zelo dobro 
poznam sistem financiranja občin ter pripravo in 
izvedbo posameznih projektov. Vedno, ko me je 
župan poklical, sem mu pomagala. 

Kako gledajo vaši kolegi v službi na občino 
Idrija?

Nekaterim se to zdi neskončno daleč. Pa v resnici 
ni. Vsakomur povem, da smo le po ure od avtoceste 
in da živimo v neokrnjeni naravi z izjemno dediščino. 
Kljub temu, da znam pot do Logatca dobesedno na 
pamet, se strinjam z vsemi, ki trdijo, da je treba 
Keltiko pod nujno izboljšati. Navdušena sem nad 
rekonstrukcijo Keltike od Želina do Mosta na Soči in 
v enakem stilu bi morali obnoviti tudi krak od Želina 
do Idrije in Godoviča. Ko bo to čez nekaj let urejeno, 
bo živeti v občini Idrija še prijetneje.

Vidite tudi še neizkoriščene priložnosti za 
razvoj?

Priložnosti je na več področjih kar nekaj. Za širitev 
industrijskih območij vidim priložnosti predvsem v 
Godoviču, ki se v zadnjih letih izredno širi in razvija. 
Podjetniki povprašujejo po novih proizvodnih 
prostorih in prav je, da občina tak razvoj omogoči. 
V povezavi s tem pa seveda ne smemo pozabiti 
tudi na odpiranje možnosti gradnje stanovanjskih 
hiš ali pa gradnje okolju primernih večstanovanjskih 

enot. Prepričana sem, da bo Godovič čez nekaj 
let eno najprodornejših sub centrov te občine, 
kjer bodo delovna mesta in odlični pogoji za 
življenje sredi neokrnjene narave. V Idriji že dolgo 
ni bil zgrajen noben nov stanovanjski objekt, ki bi 
izboljšal ponudbo stanovanj na trgu, prav tako pa 
je v občinskih prostorskih načrtih treba predvideti 
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. V občini Idrija 
je razvoj turizma neizkoriščena priložnost. Dosežena 
priznanja so samo osnova za razvoj turizma, ki ji bom 
namenila veliko pozornosti. 

Živimo v varnem okolju?
Starši še posebno vemo, kaj pomeni občutek 

varnosti. V naših krajih lahko otroci že kmalu začnejo 
sami hoditi v šolo, na krožke, v glasbeno šolo ali 
k drugim interesnim dejavnostim. Naši kraji so za 
evropske razmere res majhni in dobra stran tega je 
občutek varnosti in vključenosti v skupnost. Poznam 
veliko kolegov v Ljubljani, ki mi zaradi tega zavidajo, 
saj sami živijo v betonski džungli in skoraj ne poznajo 
soseda. V Črnem Vrhu ali pa v Ledinah vsi domačini 
poznajo vse in tudi v Idriji dihamo kot skupnost z 
močnimi povezavami med ljudmi.

V kakšni kondiciji je občina?
Te razmere že dolgo spremljam in lahko povem, da 

je Občina Idrija v relativno dobri kondiciji. Imamo malo 
bančnih dolgov in v preteklosti so se veliki projekti 
uspešno izvajali ob pomoči sredstev Evropske unije 
in ta trend bom nadaljevala. Občina mora izkoristiti 
vse priložnosti, da pridemo do dodatnega denarja, 
ki ga vgradimo v projekte za izboljševanje pogojev 
življenja ljudi v celotni občini.

Je podeželje zapostavljeno?
Mislim, da ni. Poznam vasi po podeželju in njihova 

razmišljanja. Vesela sem, da so po vaseh starejši 
uspešno predali štafetno palico napredka mlajšim, 
ki imajo več energije. Pred nami je kar nekaj večjih 

infrastrukturnih projektov na podeželju kot so 
čistilne naprave in kanalizacijski sistemi, urejanje 
javne razsvetljave, pločniki in trgi.

Kje vidite vlogo občinskega sveta?
Občinski svet je primerljiv z državnim zborom. 

Vloga občinskega sveta je zelo pomembna, njegova 
uveljavitev pa je odvisna tudi od svetnikov. Če se 
ti za problematiko ne zanimajo in prespijo celo 
sejo, potem se vloga tega organa zmanjšuje zaradi 
njih. V današnji vlogi kandidatke za novo županjo 
napovedujem veliko spoštovanje do sveta in gojim 
velika pričakovanja pri skupnem delu za dobro cele 
skupnosti.

Kako urediti porabo proračuna občine?
Z modrostjo in v dogovoru z občinskim svetom. 

Na eni strani imamo obveznosti do šolstva, športa, 
kulture in na drugi strani ceste, vodovode, komunalo 
in drugo. Pameten župan zna najti ravnovesje 
med vsemi temi področji tako, da se nihče ne čuti 

zapostavljenega. Ni preprosto, prepričana pa sem, 
da je to možno in v tako majhnih občinah kot je 
naša, tudi nujno. 

Obetate torej dialog.
Vsekakor. Neposredno pogovarjanje s krajevnimi 

skupnostmi in ljudmi na terenu je nujno. Zavračam 
model, kjer se vodstva občin in uslužbenci na 
občinskih upravah ne pogovarjajo z občani. To 
vodi v odtujenost in posledica tega je, da občine 
sprejemajo napačne odločitve. Sama podpiram 
participativni proračun v obsegu, ki ga bo v naših 
konkretnih razmerah mogoče izpeljati. Vsekakor je 
treba občanom dati priložnost, da o porabi javnega 
denarja sami odločajo. V nekaterih okoljih so še žive 
tradicije, da domačini sami poprimejo za družbeno 
koristna dela. To prakso solidarnostnega dela za 
skupnost želim obuditi in razširiti po vsej občini. Tudi 
v urbana središča, kjer imajo ljudje včasih nekaj manj 
občutka pripadnosti konkretni skupnosti.

Sodi v ta okvir tudi projekt Sopotnik?
Da. Ta projekt bo starejšim prinesel brezplačne 

prevoze do občinskih uradov, trgovin, zdravnika. 
Številni starejši so brez svojega prevoza in pogosto 
v zadregi. Organizirali bomo prostovoljce, občina bo 
pokrivala stroške in kupila avtomobil. Za vse to bomo 
porabili malo denarja, ljudem v stiski pa naredili veliko 
uslugo.

Kaj bo zaznamovalo vaš mandat, če boste 
izvoljeni?

V prvi vrsti najprej nov vrtec v Spodnji Idriji. Kraj 
to potrebuje in prav je, da občina to zagotovi. Na 
področju infrastrukture bom spodbujala širitev 
plinskega omrežja, saj bo opuščanje kurišč na 
drva mestu omogočilo boljši zrak. Pred nami je 
tudi projekt urejanja funkcionalnih zemljišč ob 
stanovanjskih blokih in ureditev dostopnosti za 
invalide do javnih objektov. V Idriji bomo konkretno 
uredili območje Kajzer, kjer ne bo več prostora 
za skladišče soli, na območju Ute pa v soglasju z 
zasebnim lastnikom zemljišča asfaltirali parkirišče 
za uporabnike zdravstvenega doma. Izzivov me v 
življenju nikoli ni bilo strah, imam znanje in voljo 
ter ju ponujam na razpolago skupnosti. Odločili 
pa bodo seveda volivci. Vabim vse občane, da se 
volitev udeležijo in obkrožijo ime kandidata, ki bo 
po njihovem mnenju lahko največ naredil za skupno 
dobro.

Samo Bevk in Melita Gantar 
ter skupina volivcev predlagamo za 
svet Krajevne skupnosti Mesto Idrija 
odlične kandidatke in kandidate. 
Prosimo, da na glasovnici, kjer bo 17 
imen, obkrožite sedem izmed osmih 
navedenih kandidatk in kandidatov. 
Pred imeni so številke na glasovnici. 
V primeru, da obkrožite osem ali več 
imen, bo glasovnica neveljavna.

2.   Patricija Horvat, roj. 1986, trenerka-selektorka,  

3.    Žiga Lakner, roj. 1995, študent,

4.    Lidija Anzelm, roj. 1952, šivilja, modna kreatorka, 

13.  Ambrož Vončina, roj. 1989, komercialist, referent          
        prodaje,

14.  Zumreta Ćoralić, roj. 1967, trgovka, družinska  
       mediatorka,

15.  Martin Gantar, roj. 1996, študent,

16.  Blaž Ogrič, roj. 1992, absolvent, prodajnik v  
        farmacevtski industriji, 

17.  Saša Gnezda, roj. 1974, univ. dipl. pravnica.

Mag. Miranda Groff Ferjančič in Bojan Sever: 
Predlagane kandidatke in kandidati so prava izbira za svet Krajevne skupnosti Mesto Idrija. N
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računovodske storitve, davčno, finančno in kadrovsko svetovanje

V mesecu novembru in decembru nudimo  
brezplačno davčno in računovodsko svetovanje.
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PRILOŽNOSTI LAHKO URESNIČIMO SAMO  
POVEZANI IN SOLIDARNI.

Spoštovane občanke in spoštovani občani,
kot dolgoletna svetnica in nosilka liste Socialnih demokratov, sem aktivno vključena v delovanje in 
odločanje v občini Cerkno. Svoje znanje in izkušnje bom s pridom izkoristila za nadaljnji razvoj naše 
občine. Socialni demokrati se bomo zavzemali za gospodarski in družbeni razvoj ter za vključevanje 
mladih v aktivno odločanje. Tako bodo lahko sodelovali kot pomemben partner v razvoju občine Cerkno. 
Zakaj bi volili Socialne demokrate? Zato, ker imamo dober program.
Zato, ker smo predlagali odgovorne, zaupanja vredne kandidatke in kandidate za občinski svet. Kandi-
date, ki bodo znali uresničiti program Socialnih demokratov, ki temelji na gospodarskem in družbenem 
razvoju, socialni pravičnosti in medgeneracijski solidarnosti. 
Zato, ker imamo sposobnega in zavzetega poslanca Sama Bevka, ki je že v preteklosti dokazal, da lahko računa-
mo nanj, saj bomo za uresničitev zastavljenih ciljev potrebovali pomoč pri pridobivanju državnih in evropskih 
sredstev. Zato, ker bomo Socialni demokrati odgovorno sodelovali pri  uspešnem razvoju občine Cerkno.

Prva volilna enota:
Aleksander Močnik, delovodja, Marija Lapanja, poslovna sekretarka, Marijan Vrenjak, gostinsko -  turistični tehnik, Irma Mavri, diplomi-
rana upravna organizatorka, Aleksander Kuštrin, proizvodni delavec

Druga  volilna enota:
Antonija Dakskobler, diplomirana ekonomistka, Robert Kuralt, strokovni sodelavec za kakovost, Vlasta Primožič, univerzitetna diplo-
mirana pravnica, dr. Franc Lahajnar, doktor elektrotehnike, Saša Cvek, diplomirana fizioterapevtka, Matic Močnik, računalniški tehnik, 
samozaposlen, Zdenka Verbič Makuc, predsednica Društva  upokojencev Cerkno, Klemen Rekajne, absolvent Fakultete za računalništvo 
in informatiko, Jožica Florjančič, gostinski tehnik, Branko Kalan, profesor zgodovine in umetnostne zgodovine, Robert Bernik, lesarski 
tehnik, samostojni podjetnik

OBČINA ENAKIH MOŽNOSTI IN ZADOVOLJNIH LJUDI
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Antonija Dakskobler

Spoštovane občanke, cenjeni občani,

kot dolgoletni občinski svetnik in podžupan, zadnje leto pa tudi državi svetnik, sem se odločil, da kot 
nosilec liste Socialnih demokratov izkoristim svoje izkušnje za nadaljnji razvoj naše občine. Prepričan 
sem, da bomo predlagani kandidatke in kandidati za občinski svet znali in zmogli uresničiti naš pro-
gram, ki temelji na učinkoviti občinski upravi, demokratični vključenosti vseh občanov v trajnostni razvoj 
občine, skrbi za nadgradnjo infrastrukture, povezanosti občinskega središča in podeželja ter preko 4. 
razvojne osi z avtocestnim križem. Varovanje okolja in trajnostni turizem bo naše vodilo pri delu skupaj 
z našo kandidatko za županjo, mag. Mirando Groff Ferjančič, ki prinaša nova znanja in izkušnje za 
vodenje Občine Idrija.
                                                                                                                                                   Bojan Režun 

Prva volilna enota:
Bojan Režun, univ.dipl.inž. geologije, državni svetnik, Ana Ogrič Lapajne, dr. medicine, specialistka interne medicine, Branko Lapajne, 
strojni tehnik, predsednik KS Vojsko, mag. Klavdija Kobal Straus, magistra znanosti, direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo, Mitja 
Šuligoj, strojni tehnik, Majda Troha, dr. medicine, specialistka šolske medicine, Samo Beričič, univ. dipl. pravnik, direktor, Melita Gantar, 
dr. dentalne medicine, Peter Lapajne, univ. dipl. ekonomist, Ivana Frančiška Leskovec, univ. dipl. ekonomistka, predsednica Turističnega 
društva Idrija, Samo Bevk, profesor zgodovine in umetnostne zgodovine, bivši župan in poslanec v Državnem zboru RS.

Druga volilna enota: 
Robert Šinkovec, mag. poslovnih ved, projektni vodja, Marija Bizjak Pavšič, ekonomistka, bančna uslužbenka, Ivan Jereb, rudar, poveljnik 
občinskega štaba civilne zaščite, Adrijana Erjavec, univ. dipl. pedagoginja, Stojan Lukman, dipl. inž. strojništva.

Tretja volilna enota: 
Silva Gostiša, delavka, upokojenka, Marko Vehar, dipl. varnostni inženir, predsednik občinske gasilske zveze, Sonja Vončina, računovod-
kinja, Tadej Mravlje, univ. dipl. inž. strojništva, Eva Gantar, profesorica zgodovine in francoščine.

OBČINA ENAKIH MOŽNOSTI IN ZADOVOLJNIH LJUDI
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Spoštovane občanke, cenjeni občani,
 
Idrija potrebuje dobro županjo! Živimo v času hitrih sprememb, na katere se 
moramo, če želimo ostati uspešni, hitro prilagajati, da ustvarjamo gospodar-
sko uspešno in socialno varno okolje ter vsem generacijam zagotovimo pogoje 
za kakovostno življenje. Moj cilj je prijazna občina, s spodbudnim delovnim vzduš-
jem in aktivnim javnim življenjem, ki bo temeljilo na povezovanju  in solidarnosti 
vseh generacij. V ospredje svojega dela bom postavila kakovost življenja za vse. Moj 
program obsega resna vlaganja tako na področju gospodarske, cestne, informaci-
jske  in  komunalne  infrastrukture,  kakor  tudi  gradnjo novih  stanovanj  ter dobro 
premišljene projekte na področju zdravstva, šolstva, kulture in športa.

Želim si, da bi ustvarjali pogoje, da se bodo mladi po študiju radi vrnili domov in da bodo od drugod po Sloveniji v 
nas videli svojo priložnost za prihodnost. Tako vidim našo občino: kot odprto in vključujočo. 
Zastavljene cilje bomo dosegli z premišljeno in transparentno rabo proračunskih sredstev, ter z učinkovitim  
koriščenjem EU sredstev. Imam znanje in izkušnje s področja vodenja projektov in verjamem, da lahko na tem  
področju veliko naredim tudi v naši občini.

                    Vaša, 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Miranda	Groff	Ferjančič,
                    kandidatka za županjo
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Pripravljeni na prvo pošiljko snega
Komunala Idrija se na prvo pošiljko snega pripravlja že od konca lanske zimske sezone, ki od januarja naprej s 

padavinami ni prizanašala. Strošek zimskega vzdrževanja cest je na račun porabe posipnih materialov precej 

narasel. Izvajanje zimske službe, ki je ena od najzahtevnejših komunalnih dejavnosti, se sicer financira iz 

proračuna Občine Idrija. 

komunala ekologija

Vir fotografij: Komunala Idrija 

Izvajalci zimske službe skrbijo za prevoznost 447 kilometrov cest na razgibanem 
geografskem terenu Idrije in Spodnje Idrije z nadmorskimi višinami med 290 in 
1156 metri. Po zaključku lanske sezone so z vozišč odstranili posipne materiale, 
očistili in popravili deponije za posipne materiale ter popravili zimsko mehanizacijo 
in opremo. 

Vozila in stroje za pluženje bodo skladno s predpisi in izvedbenim programom 
zimske službe v Občini Idrija ponovno zagnali, ko bo višina snega na cestah I. in II. 
lokalnega prednostnega razreda presegla 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm. Šteje 
se, da je cesta prevozna tudi v primeru, ko je promet možen z uporabo zimske 
opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da 
je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen le z uporabo snežnih verig. 

Zagotavljanje prevoznosti cest in obveščanje o zaporah

Letos je v izvedbo zimske službe vključenih 38 podizvajalcev, ki bodo za 
čiščenje cest in površin za pešce skrbeli po prednostnem vrstnem redu glede na 
kategorijo cest, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere 
in lokalne potrebe. Prednostni vrstni red pluženja je objavljen na spletni strani  
www.komunalaidrija.si. 

Ob napovedih obilnejših in neprekinjenih snežnih padavin bodo s čiščenjem lahko 
začeli pri nižji višini zapadlega snega. Od vremenskih napovedi pa bo odvisno tudi 
posipanje. Redno se bo posipalo ulice v Idriji in Spodnji Idriji ter ceste, na katerih 
se izvaja javni promet. 

Zimska služba v številkah
Dolžina cest za posipanje: 447 km
Dolžina cest za pluženje: 447 km
Število vključenih podizvajalcev: 38
Število vozil in strojev* za izvajanje: 
- podizvajalci: 83
 - Komunala Idrija: 14
* Stroji: kamion, unimog, traktor, rovokopač, 
nakladač, mala snežna freza ...

V izrednih snežnih razmerah, kot so izjemno močno sneženje, močni 
zameti, snežni plazovi in poledica, ki onemogočajo odstranjevanje poledice z 
razpoložljivimi tehničnimi sredstvi, zagotavljanje prevoznosti ni obvezno, promet 
vseh ali posameznih vrst vozil na problematičnih cestah pa se lahko začasno 
prepove ali omeji. O zaporah določenih cestnih odsekov bo Komunala Idrija 
ažurno seznanjala vse ustrezne službe in udeležence v prometu preko sredstev 
javnega obveščanja.

Dosegljivi tudi na dežurni številki

V uradnem obdobju zimske službe med 15. novembrom in 15. marcem Komunala 
zagotavlja 24-urno dežurno službo in pregledniško službo, ki spremljata stanje na 
cestah in stanje vremena preko terenskih ogledov, vremenskih portalov, spletnih 
kamer in terenskih informatorjev. Intervencije se bodo po potrebi izvajale tudi 
izven tega obdobja: v primeru napovedanega poslabšanja vremenskih razmer bo 
zagotovljena 24-urna pripravljenost dežurne službe na delovnem mestu, ki bo 
po potrebi ukrepala in aktivirala zimsko službo. Za informacije o nespluženih ali 
poledenelih delih cestišč bodo izvajalci dosegljivi na dežurni številki 051 440 556. 

Za lastno varnost in varnost soobčanov

Zaradi nepredvidljivosti zimskih razmer se lahko kljub pozornemu spremljanju 
vremenskih napovedi in dolgoletnim izkušnjam zgodi, da so sprejeti nepotrebni 
ukrepi posipanja ali pa so ukrepi sprejeti prepozno. Takrat se stopnja varnosti v 
prometu bistveno zmanjša, zato je preventiva nujno potrebna. 

Komunala Idrija občane vljudno prosi za strpnost in vsem udeležencem v prometu 
svetuje izdatno previdnost in premišljenost v zimskih razmerah. Še zlasti voznikom 
odsvetuje pot ob močnem sneženju in jih poziva, naj vselej ustrezno umaknejo 
svoja vozila s cest in jih ustrezno parkirajo ter tako omogočijo prost prehod 
vozilom za pluženje in posipanje. 

Občane prosi, da snega z lastnih dovozov in dvorišč ne odmetavajo na plužene 
površine (pločnike, ceste, ulice), cestne požiralnike in cestne jarke, ki odvajajo 

Zimski urnik zbirnega centra Ljubevč 
Od 29. 10. 2018 do 25. 3. 2019 ZC Ljubevč ob sredah obratuje od 7. do  
16. ure. Ostale dni v tednu obratuje po običajnem urniku od 7. do 15. ure, ob 
sobotah pa od 8. do 11. ure.

vodo, ali ob hidrante, prometne znake in oglasne deske. Na sedežu Komunale 
lahko občani sicer tudi letos prevzamejo 25-kilogramske vreče soli za posipanje 
lastnih dvorišč.

Občani so obenem dolžni zagotoviti neoviran dostop smetarskim vozilom do 
zbirnih in prevzemnih mest ter po potrebi očistiti sneg na in ob zabojnikih. Vsi 
lastniki oziroma najemniki stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov pa 
so dolžni odstraniti ledene sveče s streh in nanje namestiti snegobrane ter očistiti 
in posušiti površine pred svojimi objekti. 

Komunala opozarja tudi na morebitne poškodbe objektov ob cestah, do katerih 
lahko pride zaradi količine narinjenega snega ob pluženju. Da bo izvajanje zimske 
službe potekalo čim bolj nemoteno, občane vljudno poziva, da s prometnih površin 
odstranijo ograje in vse druge morebitne ovire, ki bi se med izvajanjem lahko 
poškodovale. V nasprotnem primeru Komunala in njeni podizvajalci, pooblaščeni 
za izvajanje zimske službe, ne bodo odgovarjali za morebitno povzročeno škodo. 

Da ne bo zmrzovalo in pokalo ...

Zaradi nizkih temperatur zraka se pogosto zgodi, da voda v vodovodnih 
sistemih s slabšim pretokom zmrzne. Enako se zgodi tudi v ceveh, ki pred 
mrazom niso dovolj zaščitene, ter v ceveh, ki so vgrajene preplitvo v tleh 
ali v stenah. Prvi znak, ki ga opazimo, je suha pipa. V takih primerih je treba 
čimprej odtajati cev, da se izognemo pokanju in poškodbam. Te običajno 
odkrijemo šele v toplejšem času, ko začne voda puščati.

Pozimi morajo uporabniki pozorneje spremljati stanje vodomera in porabo 
pitne vode, vse morebitne okvare na priključku ali vodomeru pa javiti 
upravljavcu javnega vodovoda, Komunali. Stroške zamenjave zamrznjenega 
vodomera nosi uporabnik.

 
Kaj lahko storite sami: 

- plitve vodomerne jaške in pokrov zaščitite pred zmrzaljo z dodatno toplotno 
izolacijo (s stiroporjem, stirodurjem),
- preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oziroma okrog 
instalacij,
- zagotovite kroženje vode po instalaciji z minimalnim pretokom,
- redno pregledujte vikende, počitniške hiše, novogradnje, gradbišča ipd. ter 
preverjajte pretok vode,
- redno (vsaj mesečno) spremljajte stanje vodomera.

Več informacij in aktualne novice: www.komunalaidrija.si
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Gostilna Kos
Tomšičeva 4, 5280 Idrija
tel.: 041 222 901
gostilnakos@gmail.com

Želite organizirati prednovoletno srečanje, kjer boste 
uživali v najboljših idrijskih žlikrofih in drugih dobrotah? 

Bi radi poslovne partnerje povabili na druženje,  
kjer boste v intimnem okolju proslavili letošnje uspehe? 

Komaj čakate, da se z družino usedete za obloženo mizo, 
kjer vas bodo drugi postregli?

Si želite hrano za domače slavje naročiti v restavraciji,  
kjer vam jo bodo pripeljali vse do vrat?

Vam bo v veselem decembru enostavno zmanjkalo časa  
za kuhanje? 

Potem je pravi naslov za vas Gostilna Kos, kjer se bomo 
prilagodili vsem vašim željam.

Želimo vam prijeten začetek najbolj prazničnega meseca! 

Bruselj nagradil mlade 
Idrijčane
V četrtek, 8. novembra, so na 

sedežu Evropske komisije slovesno 

razglasili tri najboljše projekte, 

ki se ukvarjajo z zaposlovanjem 

mladih v manjših mestih. Eno treh 

enakovrednih nagrad je prejelo 

Društvo Idrija 2020 za projekt 

»Heritage Lab«.

Na razpis evropske komisije je prispelo 720 idej za 
zaposlovanje mladih in med temi je bil tudi projekt 
Heritage Lab ekipe iz Idrije. Gre za idejo o ustanovitvi 
inkubatorja za poslovne ideje, ki gradijo na kulturni 
dediščini. Kot večina inkubatorjev bo sestavljen iz 
mentorske podpore, usposabljanj, mreže kontaktov 
in ‘networking’ dogodkov. Za razliko od drugih 
inkubatorjev se bo ta specializiral za dediščino in 
posebnosti le-te.

Matevž Straus je po prejemu nagrade za slovenske 
medije povedal: »Gre za veliko potrditev našega 
dosedanjega dela in predvsem potrditev, da se kaj 
takega lahko zgodi le v Idriji.« Slednje je izjavil avstrijski 
državni uradnik, ko so Idrijčani leta 1770 iz gradbenih 
ostankov ob zidanju magazina zgradili še gledališče, ki 
še danes velja za najstarejše zidano gledališko poslopje 
v Sloveniji.

»Inkubator bo sestavljen iz mentorske podpore, 
usposabljanj in različnih dogodkov za mreženje, vse 
pa v povezavi z dediščino, ki Idriji in okolici ponuja 
neverjetne priložnosti,« je še dodal Matevž Straus.
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Stanko Močnik, kandidat za župana v Občini Cerkno
V lokalni politiki ste novinec?
Lahko tudi tako rečete. Za kandidaturo za župana 

sem se odločil na prigovarjanje številnih prijateljev 
in znancev, ki so siti praznih obljub in nazadovanja 
naše občine. Šele v zadnjih dneh spoznavam kako 
veliko nezadovoljstvo je nad stanjem občine med 
občani na Cerkljanskem.

Samo nezadovoljstvo pa ni dovolj za spremembe 
na bolje.

Za spremembe na bolje so ključni ljudje, ki 
razmišljajo, imajo ideje, znanje in voljo, da se nekaj 
naredi. Brez težav smo dobili kandidate za občinski 
svet v obeh volilnih območjih in skoraj vsi so popolni 
novinci v lokalni politiki. Prepričani smo, da so stare 
politične elite pokazale kaj znajo in da je čas za 
korenite spremembe na bolje. Medtem ko so se elite 
prepirale, kdo je čigav in kdo je s kom, je napredek 
zdivjal mimo naše občine. To pa ni dobro za nikogar.

Nad stanjem v občini torej niste posebej 
navdušeni.

Stanje je slabo in na številnih področjih bo 
potrebno narediti zelo velike korake, da bomo čez 
desetletja morda ujeli sosednje občine. 

Na katerih področjih?
Pri kanalizaciji je stanje v Cerknem porazno, 

saj pomemben del naselja sploh ni priključen na 
kanalizacijski sistem. Do čistilne naprave sploh ni 
cevi in lahko si mislite kako narava sama poskrbi za 
čiščenje odplak. Res ima občina kar 34 vodovodov, a 
kaj ko ima zaradi tega tudi skoraj 34 sporov z občani. 
Nekateri so se uprli plačevanju vodarine, občina pa 
jih sedaj celo toži na sodišču. Namesto dialoga torej 
urejanje zadev s pozicije moči. Otroški vrtec je še iz 
azbestnih plošč iz leta 1971. Tako zastarelega objekta 
ni nikjer več, kulturne dvorane pa sploh nimamo in 
zato mora na primer godba na pihala isti koncert 

ponoviti v šolski jedilnici kar dva večera zapored. 
Internetnih priključkov v Cerknem ni mogoče dobiti, 
upokojenci pa nimajo niti dnevnega centra. Še dolgo 
bi lahko našteval stvari, ki me kot občana res motijo.

Ponujate za naštete probleme tudi konkretne 
rešitve?

V naši ekipi ne govorimo na pamet. Preštudirali smo 
zadeve in prepričani smo, da je probleme mogoče 
rešiti. Nekatere zelo hitro, druge malo kasneje. 
Ključno pa je to, da smo mlada ekipa, polna idej, da 
poznamo Cerkljansko in da smo odločeni tu ostati.

Namigujete na izseljevanje mladih?
Tudi na to. Res je žalostno, da se tako veliko 

mladih izseljuje. To je katastrofa za občino. Čez dve 
desetletji bodo tu živeli le še zagrenjeni in od sveta 
pozabljeni upokojenci brez prave volje za spremembe 
na bolje. Čas je da se nazadovanje zaustavi in da se 
Cerkljanski vrne optimizem.

Mladina ima rada domače kraje, a kaj ko služb ni.
Delovna mesta so. Tudi v Eti, ki je največje podjetje 

v občini, takoj zaposlijo za en avtobus novih delavcev. 
Pa ta delovna mesta mladih ne zanimajo. Odpravljajo 
se raje proti Škofji Loki, Kranju, Ljubljani, Idriji ali 
Tolminu. Pravijo, da je tam rezina kruha debelejša 
in da je tam več priložnosti za napredovanje. Dobro 
je, da se postavlja na noge zasebni sektor z novimi 
programi in novimi poslovnimi idejami. 

Nekateri vidijo prihodnost v turizmu.
Turizem že, ampak kdaj in v kakšni obliki? Vse 

dobro želim novemu lastniku hotela, ki ga čaka sedaj 
prenova in oblikovanje nove turistične ponudbe. Pa 
tudi navduševanje domačinov za delo v turizmu, saj 
je danes v tej panogi zaposlenih le malo domačinov. 
Prav je, da občina pomaga vsakomur, ki odpira 
nova delovna mesta. Zelo narobe bi pa bilo, če bi se 

občinski denar prelival v zasebna podjetja.

Boste res zgradili novo večnamensko dvorano 
in otroški vrtec?

Ne bo tako preprosto. Občina ima majhen proračun 
in z njim bo težko vse to zgradila čez noč. Morali 
bomo poiskati kak razpis iz EU in tam poskušati 
priti do denarja. Zgodba, ko smo imeli gradbeno 
dovoljenje in denar iz EU, pa vrtca predhodniki niso 
zgradili, se ne sme ponoviti. Ne morem razumeti, da 
se občina v preteklosti, ko je bilo veliko EU denarja, 
na razpise sploh ni prijavljala.

Ste navdušeni nad stanjem državnih cest na 
območju občine?

Navdušen sem nad prenovo ceste od Kurnika 
proti Mostu na Soči. Super je in v tem stilu bi morali 
prenoviti tudi cesto od Želina skozi Cerkno in proti 
Gorenjski ter od Želina proti Idriji. Prenovo Keltike 
moramo vrniti v nacionalni program prenove cest. 

Zaradi spanja mojih predhodnikov so v Ljubljani izločili 
to traso iz programov. Mnogo truda bo potrebnega, 
da jo vrnemo. Neskončno iskanje prave trase ceste 
ne pelje nikamor. Treba bo odločno presekati s takim 
načinom javnega delovanja. Namesto dosedanjega 
cincanja in iskanja izgovorov občanom ponujam 
akcijo. Cerkljani me poznajo in dobro vedo, kaj to 
pomeni.

Boste na tak način vodili tudi občinski svet?
Občinski svet je zelo pomemben. Na naših listah so 

odlični kandidati, ki bodo zavzeto sodelovali. Debate 
bodo morale biti resne in odgovorne. Po sprejetih 
sklepih pa bo morala slediti tudi realizacija in to 
brez izjem. Volivci nas bodo postavili na funkcije, 
ki jih razumem predvsem kot veliko odgovornost. 
Zavezani bomo morali biti delovanju v dobro 
skupnosti. Prioritete pa bo določil občinski svet.

V tem organu bodo sedeli tudi vaši politični 
tekmeci.

To ni nič slabega. Roko sodelovanja že danes 
ponujam vsem, ki imajo dobre namene in želje 
za napredek cele občine. Inventuro opravljenega 
za nazaj in oceno političnih programov za naprej 
bodo na volitvah opravili volivci. Sam in člani naših 
list nimamo nobenih nahrbtnikov iz preteklosti. V 
lokalno politiko vstopamo v prepričanju, da znamo 
poslušati, se pogovarjati, iskati najboljše rešitve in 
smo pravi lokalpatrioti. Želimo odločen in hitrejši 
napredek na vseh področjih in če bodo to spoznali 
tudi volivci, bomo skupaj naredili velike korake. Dovolj 
je stopicanja na mestu in nazadovanja, čas je za nove 
ljudi in napredek!

Izžarevate optimizem in pripravljenost na 
akcijo!

Pred začetkom volilne kampanje sem vedel, da je 
stanje v občini slabo in da so ljudje nezadovoljni. V 
mesecu dni sem se pogovarjal s številnimi Cerkljani 
in okoličani in spoznal njihove razloge za slabo 
voljo in zaskrbljenost. Vse to me še bolj podžiga v 
prepričanju, da je nekaj treba narediti. Kolo razvoja 
moramo obrniti v smer napredka. Ne bo lahko. 
Vsem sodelavcem obljubljam težke čase, volivcem 
pa rezultate. Značajsko sem se oblikoval v gasilskih 
vrstah. Tam sem spoznal, kaj je odgovornost do 
skupnosti in kaj pomeni sodelovanje ter tudi kako 
pomembna je odločnost, ko gre zares. In to mislim 
resno!

PODJETJE ZA FINANČNE  
IN KNJIGOVODSKE STORITVE

DAVČNO SVETOVANJE
DELOVNO PRAVNO SVETOVANJE

Numera 3 d.o.o. Idrija, 
Lapajnetova	ulica	39,	Idrija

T: 05 37 22 585,  
E-mail: numera3@amis.net

POTREBUJETE 
STROKOVNO 

RAČUNOVODSTVO

NAJVEČJA IZBIRA  
NOTRANJIH SENČIL  

PO MERI 
PLISE

SATOVJE 
ROLO

DUO ROLO
LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA 
SENČILA

RAZSTAVNI SALON  
V LOGATCU,  

ob Tržaški cesti
pon. - čet.: 8h - 17h,  

pet.: 8h - 13h

SM SENČILA d.o.o., Pod Grintovcem 2e, Logatec

T: 01 75 43 672, M: 041 691 323, info@sm-sencila.com

V E L I K A  I Z B I R A  -  I Z D E L A V A 
P O  M E R I -  S V E T O V A N J E  - 

M O N T A Ž A  -  I Z M E R A
-  H I T R I  R O K I  I Z D E L A V E
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KORAK PRED KONKURENCO
Aleksander Paglavec s.p., Idrija 5280,  
Lapajnetova ulica 31, e-pošta: info@zavarovanje.net 
Pisarna Idrija, mbt: 041 414 422,
 www.zavarovanje.net

URNIK PISARNE: 
ponedeljek in torek 8.00 - 12.00 in 13.30 - 17.00, 
sreda  8.00 - 12.00 in 13.30 - 18.00, 
četrtek zaprto, 
petek od 8.00 do 12.00

21. novembra boste starejši! 
Če razmišljate o osebnem zavarovanju, potem pohitite! Zavarovanje 

za smrt in hujše bolezni že za 3,32 EUR mesečno! Naše avtomobilsko 

zavarovanje prevzema glavnino!

Naj se sliši še tako čudno, od 20. novembra dalje 
boste za zavarovalnico vsi starejši za eno leto. Leto 
starosti, ko sklepate določeno osebno, življenjsko, 
nezgodno ali zdravstveno zavarovanje, se namreč 
določa tako, da se od tekočega leta odšteje leto 
rojstva. Hkrati velja, da se od 20. 11. 2018 dalje sklepa 
ta zavarovanja z začetkom 1. 1. 2019. Pa smo tam! 
In ker je starost pomemben faktor pri določanju 
cene zavarovanja, je pravočasna odločitev več 
kot koristna!

Zaradi izjemnega zanimanja za nov paket osebnega 
zavarovanja za primer kakršnekoli smrti ali nastanka 
23 težjih bolezni, je Zavarovalnica SAVA d.d. še 
znižala mesečni obrok. Za zavarovalno kritje 5.000 
evrov se odslej lahko zavarujete že za 3,32 EUR 
mesečno!

Avtomobili so še vedno št. 1 za večino občanov. 
Novo kritje kaska s samo 0,5 % odbitne franšize se 
v razmerju med ceno in vsebino potrjuje kot daleč 
najugodnejše! Vabim vas na informativni izračun, 
lahko tudi kar preko e-pošte!

Letos je Zavarovalnica Sava d.d. razširila svojo 
asistenco s paketom »Premium Plus«. Izjemen paket 
vam poleg vseh običajnih asistenc krije prevoz 
vozila do 3.000 EUR, vam pa pripada nadomestno 
vozilo brezplačno do 30 dni! Ko je vaše vozilo 
popravljeno, vam ga dostavijo z avtovleko in 
odpeljejo nadomestno vozilo. Ta paket vam tako 
jamči 100 % mobilnost in minimalno izgubo časa zaradi 
popravila vašega vozila. Toplo ga priporočam vsem, ki 
si dneva brez vozila in skakanja po servisih ne morete 
predstavljati niti privoščiti.

Konec tedna nas čaka še ena pomembna 
odločitev. Včasih sem sicer zapisal, da neumnosti 
ne zavarujemo, tokrat pa sem tu osebno 
soudeležen in mi to kar ne gre z jezika … Ne 
glede na izid volitev moja pisarna ostaja enaka: 
prijazna in odprta za vse! Za občino pa bomo 
še videli …

Vaš Aleksander Paglavec

Najcenejše zdravstveno zavarovanje  
in bon za trgovino Spar  

v vrednosti 25 EUR!

Za našo občino, za nas vse, tudi zate!
Pripravljeni smo se truditi ZA zastavljene cilje, vztrajati v našem programu in storiti vse,  
da jih tudi uresničimo. Zato rabimo vaš glas. 

Vaše kandidatke in vaši kandidati za OS občine Idrija:

1. volilno območje Idrija z okolico:
     - ALEKSANDER PAGLAVEC

     - mag. TINA WAHL

     - ZLATKO HORVAT

     - GAJA GOLOB RUVALCABA

     - UROŠ CARL

     - MATEJA RUPNIK

2. volilno območje Spodnja Idrija z okolico:
     - MARKO VELIKANJE

     - DRAGICA PREGELJ

     - ŽIGA MEDVED

3. volilno območje Črni vrh nad Idrijo z okolico:
     - mag. MAJA ČUK FELC

Skupaj podpiramo kandidaturo mag. Mirande Groff Ferjančič za županjo naše občine!

ZA ureditev Ute - ZA nov vrtec v Spodnji Idriji - ZA ureditev vaških jeder v Črnem vrhu in Spodnji 
Idriji - ZA internetno povezavo do vsake hiše - ZA razširitev prog mestnega avtobusa - ZA Belo - ZA 
promocijo turizma in nadgradnjo obstoječe ponudbe - ZA organizacijo pomoči starejšim občanom - 
ZA nova stanovanja in infrastrukturo - ZA ureditev okolice in dostopa do osnovne šole v Črnem vrhu 
- ZA ....

Je tudi vaš vsaj en „ZA“? 
Obkrožite številko 7!

7
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Žiga Lakner

kultura pogovor

Med najzanimivejše glasbene dogodke zadnjega dela leta že vrsto let sodi 

koncert Žige Laknerja, ki z zanimivim in raznovrstnim programom vsako 

leto navduši polno športno gimnazijsko dvorano.

Koncerte pripravljate že vrsto let.
Letošnji koncert bo že osmi po vrsti in tudi tega 

bomo pripravili v gimnazijski telovadnici. Prve tri leta 
so vsi nastopajoči peli ob spremljavi že prej posnete 
spremljave ali klavirja, zadnjih pet let pa so vsi pevski 
nastopi izvedeni ob živi spremljavi.

Kakšni so odzivi publike?
Najbolj sem bil presenečen ob prvem koncertu 

pred osmimi leti. V telovadnici smo postavili nekaj 
stolov in ko so ljudje množično prišli, sem bil 
tudi sam izjemno presenečen. Zanimanje je bilo 
res veliko in z leti se povečuje. Če bi seštel vse 

poslušalce v teh letih, bi zagotovo napolnil Halo 
Tivoli v Ljubljani.

Program ostaja skozi leta podoben?
Program želim vedno prilagoditi željam publike. 

Obiskovalci radi slišijo nekaj skladb iz pop-opere ter 
nekaj arij iz klasične opere po načelu za vsakogar 
nekaj. Z leti smo program dopolnjevali, na odru so 
se mi pridružili zelo različni izvajalci in vesel sem, da 
so radi prišli v Idrijo.

Glasbeno pot pa ste začeli na osnovni šoli v Idriji.
To je res. Vrsto let sem pel v osnovnošolskem 

pevskem zboru, v sedmem razredu pa sem se vpisal 
v glasbeno šolo v Idrijo, kjer sem osvojil prva znanja 
s področja solo petja. Kasneje sem šolanje nadaljeval 
pri profesorici Alenki Gotar in sedaj študiram petje pri 
profesorici Furstovi na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Ste eden redkih študentov kontratenorja?
Edini. Ta glas je izredno redek in tako sem tudi 

edini študent na akademiji v Ljubljani, ki študiram 
kontratenor. Profesorica Furstova je specialistka 
za glasbeno obdobje baroka, ko so bile vloge 
kontratenoristov zelo pogoste. Bom pa ob 
kontratenorju študiral tudi bariton.

Prejšnje šolsko leto ste bil študent 
muzikologije.

Za muzikologijo sem se odločil v upanju, da bom 
napredoval. Kmalu pa sem spoznal, da bom imel 
tam le malo stika z izvajalsko prakso in da ne bom 
napredoval kot pevec. Zato sem se letošnjo jesen 
prijavil na avdicijo na Akademijo za glasbo in bil eden 
od šestih novo sprejetih študentov solo petja.

Glasilke so zelo občutljiv in krhek inštrument.
Pevska kariera je zelo povezana z zdravjem. Pevci 

moramo glasilke obremenjevati zelo previdno, saj se 
kaj hitro lahko zgodijo tudi poškodbe. Stalno moramo 
paziti na to, da se ne prehladimo, da ne dobimo vnetja 
in podobnih nevšečnosti. Pri resnejših poškodbah 
zaradi prevelikih obremenitev pa lahko ostaneš tudi 
brez glasu. Te katastrofe se pevcem dogajajo in zato 
je pametno imeti ob glasbeni tudi še kakšno drugo 
izobrazbo. Sam imam maturo na srednji tehnični šoli 
v Idriji in to bi mi v primeru težav z glasom lahko 
rešilo eksistenco.

Kakšen program napovedujete za letošnji 
koncert?

Odličen. Trajal bo okoli ure in pol in v njem sem 
letos dal poudarek na domače izvajalce. Koncert bo 
tudi letos brez vstopnine, pričakujem pa, da ljudje 
dajo svoj prostovoljni prispevek, saj imamo res veliko 
stroškov s pripravo in izvedbo programa. Ob deseti 
obletnici pa že danes napovedujem poseben program 
s posebno postrežbo obiskovalcev. 



20 21
www.kmetijalojz.com

ZDRAVA OZIMNICA: 
zelje in repa, kislo zelje in repa, kisle zel-
jnate glave in zeljnica ter sveža in suha 
zelenjava v soli - domača vegeta brez do-
datnih konzervansov (dodana je samo sol) 

in sušena (mleta) čebula.

RIBANJE ZELJA IN REPE TER SUŠENJE SADJA

Kmetija Lojz - Igor Bogataj, 
Fužine 10, 4224 Gorenja vas

Tel: 04 5191 925, 041 414 702, 041 436 702
info@kmetijalojz.com 

Naše dobrote so na voljo: 
IDRIJA: trgovina KGZ (tudi v Sp Idriji in Črnem 
Vrhu nad Idrijo), trgovina Vitaminčk, Mesarija 
MPC Podobnik; CERKNO: Blagovnica hotela 
Cerkno, mesnica Žunar. Potujoča trgovina  

Mesarstva Podobnik iz Čepleza pri Cerknem. 
LOGATEC: trgovina Fama; ROVTE: trgovina Spar

perilo  *  spalni program  *  kopalke  *  nogavice * 
Galeb, Triumph, Lisca, Calida, Snelly, Pounje, Polzela

Prodajalna Galeb - svet perila, Mestni trg 17, Idrija, tel: 05 377 10 29                                              (Galeb-Trade d.o.o., Babičeva 1, Ljubljana)

NOVE JESENSKE 
KOLEKCIJE

www.galeb-trade.si 

info@galeb-trade.si

Ne teslo, Tesla bom!
Idrijska gimnazija je v sredo, 

7. novembra dopoldne, gostila 

zanimiv motivacijsko-vzgojni 

dogodek v sklopu katerega 

so tretješolce in četrtošolce 

nastopajoči opogumljali za 

samozavestno nadaljevanje šolanja 

in oblikovanje poklicne kariere.

Ob moderatorki Editi Krajnović so izkušnje in 
poglede na kariero in izobraževanje z dijaki delili 
Nina Troha iz podjetja COMCOM, svetovalka za 
finančno podjetje iz San Francisca, Eva Cvelbar 
Primožič, izvršna direktorica za kadre v skupini 
Kolektor, Maja Leskovec, vodja razvoja procesa v 
podjetju BIA Separations, in Alen Cingerle, ki je 
še študent na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

Ker so bile prve tri gostje nekdaj tudi dijakinje 
idrijske gimnazije, so na današnje dijakinje naredile 
močan vtis. Uspešne in na začetku vrhunske kariere 
so z dijaki delile izkušnje in poglede na tri temeljna 
vprašanja: Kaj naj delam? Kaj okolje potrebuje? V 
čem sem dober/a?

Velika večina današnjih dijakov bo v prihodnjih 
desetletjih opravljala poklice, ki danes sploh še 
niso uveljavljeni. Trg dela in znanja je dinamičen in 
na njem bodo današnji dijaki že kmalu iskali svoje 
življenjske priložnosti.
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POSTANITE  DEL 
ZGODBE O 

USPEHU

POVABILO  
ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

za šolsko leto 2018/2019 za poklice

- strojni mehanik                     - inženir strojništva

- oblikovalec kovin                    - inženir mehatronike

- mehatronik operater

- elektrikar elektronik

- strojni tehnik                         - diplomirani inženir strojništva, VS

- strojni tehnik, PTI                  - diplomirani inženir elektrotehnike, VS

- elektro tehnik                        - diplomirani inženir strojništva, UN,

- elektrotehnik, PTI                  - diplomirani inženir elektrotehnike, UN

- tehnik mehatronike

ZAPOSLUJEMOŠTUDENTSKO IN DIJAŠKO DELO

Kaj nudimo:

- kadrovsko štipendijo 

- možnost spoznavanja procesov in     

  pridobivanje dragocenih izkušenj

- opravljanje praktičnega izobraževanja

- strokovno sodelovanje pri  

  seminarskih in projektnih nalogah

- možnost izdelave diplomskih in  

  magistrskih nalog

- študentsko in dijaško delo

- Upravljalec vzdrževalec m/ž

- Orodjar m/ž

- Konstruktor m/ž

- Tehnolog I in II m/ž

- Projektant - razvijalec m/ž

- Vzdrževalec I in II m/ž

Kaj nudimo:

- zaposlitev za nedoločen čas

- napredovanje

- nagrajevanje

- stimulativni del plače
     

Vse dodatne informacije in prijave 
na e-mail 
kadrovska@egoproducts.com  
ali telefon 
05 3755 335 in 05 3755 508  
ali pošljete na naslov 
ETA d. o. o. Cerkno,  
Enota za kadre in splošne  
zadeve,  
Goriška cesta 19,  
5282 Cerkno
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Dejan Šukalo s.p.
Levstikova 5, 5280 Idrija
T: 05 37 73 893 
M: 041 775 362, 041 351 876
E: dean.sukalo23@gmail.com

M: 041 775 362

5280 Idrija
Lapajnetova ulica 9
(p.p. 74)
T: 05 37 22 130
M: 051 412 415
F: 05 37 22 131 
E: nasdom9@gmail.com

Podjetje za izgradnjo in vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš.

Izvajamo:

- gradbena dela
- vzdrževanje okolice  
  in zelenic

- obrtniška dela
(keramičarska, tlakarska, 
mizarska, slikopleskarska, 
krovska)

- inštalacijska dela
(klimatizacija in prezra- 
čevanje, centralna kurjava, 
vodovodna napeljava, 
elektroinštalacije)

www.nasdom.si

Zavzemali se bomo ZA:
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 
- 

 

dvig ravni politične kulture, etično delovanje ter  
medsebojni dialog
nadaljevanje dela poslanske pisarne državnega zbora  
v  Cerknem
enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti s  
participativnim proračunom
nadaljevanje projekta nakupa /adaptacije novih  
stanovanj za mlade
nadaljevanje projekta nove avtobusne postaje ter  
povezovalnega mostu čez Cerknico in Zapoško
nadaljevanje projekta novega zdravstvenega doma, ki bo 
omogočal nemoten dostop gibalno oviranim osebam ter 
nove ambulante (fizioterapija, ginekologija)
nadaljevanje projekta novih kolesarskih poti v sklopu 
državnega razpisa na Keltiki
nadaljevanje aktivnosti za umestitev predora  
na 4. razvojni osi Cerkno - Hotavlje 
pridobitev dokumentov za izgradnjo večnamenske 
dvorane v Cerknem
podporo razvoju LTO Laufar Cerkno, povezovanju 
ponudnikov ter povečano promocijo celotne občine – 
Cerkno moramo uvrstiti med vodilne turistične  
destinacije
ureditev parkirišča za avtodome v Cerknem 
ureditev lokalnega prevoza med centrom občine in  
vasmi (predvsem do bodočega trgovskega centra,  
zdravstvenega doma, banke, pošte, ...)
podporo zadružništvu in uvedbo nove poenotene  
blagovne znamke Cerkno
medgeneracijsko sodelovanje z možnostjo novega 
dnevnega varstva starejših
varovanje naravne in kulturne dediščine
pospešeno izrabo geotermalne energije za ogrevanje 
javnih in zasebnih objektov ter večjo izrabo hidro in 
sončne energije za proizvodnjo elektrike

Tudi Občina Postojna je 
mladim prijazna občina
Župan Občine Postojna Igor 

Marentič je v začetku novembra 

tudi uradno prevzel certifikat 

Mladim prijazna občina, ki si ga je 

občina Postojna prislužila s skrbnim 

delom za mlade. Dolgo pričakovan 

in zaslužen certifikat podeljuje 

Inštitut za mladinsko politiko.
 
Gre za priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, 

ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih 
politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo 
vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 
15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja 
družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega 
osamosvajanja mladih.

Tokrat so certifikat prejele štiri občine: Črnomelj, 
Domžale, Postojna in Slovenske Konjice. Podaljšanje 
certifikata pa so si prislužile Mestna občina Celje, in 
Občine Črna na Koroškem, Idrija, Kamnik, Ljutomer 
in Trbovlje. Skupaj ima Slovenija sedaj 30 mladim 
prijaznih občin.

Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno 
veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, 
ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim 
prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep 
iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik 
(načrtno obravnavanje področja mladine, participacija 
mladih, organiziranje mladih, informiranje mladih, 
zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih, 
stanovanjska politika, mobilnost mladih).
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041 566 829

V prijetnem ambientu v Spodnji Idriji, 
Vam po dostopnih in konkurenčnih cenah 

nudimo več vrst terapij in masaž.
LIMFNA DRENAŽA 

REFLEKSOTERAPIJA
KLASIČNA
ŠPORTNA 
RELAKS

NA VOLJO SO TUDI DARILNI BONI
Uporabljamo 100% naravna olja  

in doma izdelane kreme, ki so v pomoč  
pri lajšanju tegob in bolečin.

Urnik je po predhodnem naročilu, na željo 
stranke pa pridemo tudi na vaš dom.

Jernej Žigon s.p.

CORPORE
MASAŽNA TERAPIJA

KUHINJE GROS NOVAK

IZRIS kuhinje na domu!
AKCIJSKE CENE!
Izredno ugodno do vrhunske kuhinje! 
Moderne, klasične in rustikalne kuhinje - izdelava po meri!

Več na www.gros-novak.si  
031 729 992, 031 386 221

Prvič na vadbi joge?

zdravje joga

Vas mika joga, pa se kar ne morete odločiti za vadbo? Menite, da joga 

sploh ni za vas? Obstaja kar nekaj stereotipov in tabujev, povezanih 

z vadbo joge. Pripravili smo nekaj napotkov, ki jih mora vedeti vsak 

začetnik.

Ne obstaja tipično jogijsko telo. Ni pomembno ali 
ste fleksibilni ali ne, ni pomembno ali je vaša postava 
bolj polna ali ne. Res pa je, da obstajajo stereotipi 
kot na primer da so jogiji suhi, fleksibilni, kitasti, ... 
Fleksibilno telo še nikomur samo po sebi ni prineslo 
sreče in zadovoljstva. Naša telesa so različna, prav 
tako naše sposobnosti za gibanje.

Ni pomembno, da asano (jogijski položaj) izvedete 
tako kot učitelj joge. Pri asanah je včasih potrebno 
utišati lasten ego. To pomeni, da v jogijski praksi ni 
mesta za bolečino in lovljenje sape za ceno »popolne 
asane«. Prva lekcija tečaja joge je poslušanje lastnega 
telesa in pravilna oziroma optimalna naravna telesa, ki 
je lahko za vsakega posameznika drugačna. Kakšna je 
idealna asana za vas? Takšna, da podpira vas in vam 
omogoča normalno dihanje.

Vaša sadhana (jogijska praksa) ni odvisna od zadnjih 
modnih smernic, ki jih najdete v revijah. Za jogo 
potrebujete udobno oblačilo, ki naj bo dovolj prožno in 
hkrati lahkotno, da vas ne omejuje pri gibanju. Dobro 
se je obleči po plasteh, saj se pri jogijski praksi telo 
najprej dobro ogreje, ob koncu pri sproščanju pa 
ohladi.

Imena asana in drugih tehnik si boste zapomnili 
sčasoma. Sanskrtski izrazi oziroma imena tehnik se 
slišijo dosti bolj zapleteno kot je sama izvedba tehnike. 
Verjemite, da je edini v skupini, ki imena res pozna, 
najverjetneje učitelj joge.

Joga je veliko več kot asana; je način življenja, 
filozofija, sistematična veda. Dovolite si, da vam 
učitelj joge približa jogo tudi kot praktično metodo, 

ki izboljša vaše bivanje. S pomočjo joge boste skozi 
čas razumeli sebe veliko bolje – to največ šteje. 

Nihče se ne bo smejal, če zamenjate levo/desno 
stran ali če izgubite ravnotežje in padete. Naj vam 
ne bo nerodno, če se zmotite. Ne boste verjeli, a 
tudi učitelji joge niso izjema. In tudi če vas učitelj 

popravi oziroma asistira, kot se to pri jogi pogosto 
reče, večina v skupini tega sploh ne opazi, saj se vsak 
ukvarja sam s seboj.

Zadajte si realne cilje in bodite redni na vadbi. Ni 
rezultata, ki bi se zgodil čez noč. Joga deluje in obdari 
vsakogar, vendar si dajte čas. Prvi rezultati, ki jih 
boste resnično občutili pridejo po dveh mesecih 
prakse.

Moram jogo vadit vsak dan? Na začetku je dovolj 
enkrat tedensko, le da redno iz tedna v teden 
vzdržujete prakso. Čez čas boste morda prakso 
podvojili; predvsem pa boste spoznali, da pri jogi ne 
gre samo za fizični aspekt, ampak boste bolj pozorni 
na misli in svojo zavest.
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VELIKA AKCIJA

DVIŽNIH GARAŽNIH
VRAT

Že za  719 EUR 
z vgradnjo

model: SOLE Z6 
moč: 6,5kW 
max 65m2

Možen nakup z Addiko hitrim kreditom! Do 5000 EUR - do 60 mesecev!

ww
w.

ki
pk

op
.si

Lokalne volitve 2018
Osrednji organ lokalne samouprave je predstavniško telo, ki sprejema 

temeljne odločitve v lokalni skupnosti, in ga praviloma volijo neposredno 

prebivalci lokalne skupnosti. Zakon o lokalnih volitvah posebej ureja 

tudi vprašanja volitev župana, volitev v občinske svete in volitev v svete 

krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti. V občinah, kjer prebivajo 

pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske 

skupnosti se volijo tudi predstavniki teh skupnosti v občinski svet.

Pri lokalnih volitvah ima vsak volilno pravico samo 
v svoji občini, gre za vezanost volilne pravice na 
prebivalce lokalne skupnosti. Volilno pravico na 
lokalnih volitvah imajo tudi državljani drugih držav 
članic EU z dovoljenjem za stalno prebivanje in 
prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji 
oziroma potrdilom o prijavi prebivanja in prijavljenim 
začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter tujci 
z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim 
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Za občine z manjšim številom članov občinskega 
sveta (od 7 do vključno 11) je zakonsko predviden 
večinski volilni sistem. Proporcionalni volilni sistem 
se uporablja za občine z večjim številom članov 
občinskega sveta. Po večinskem sistemu se vedno 
volijo člani občinskega sveta, ki so predstavniki 

italijanske in madžarske narodnosti ter predstavniki 
romske skupnosti. V tem primeru se glasuje 
o posameznih kandidatih, medtem ko se pri 
proporcionalnem sistemu glasuje o listah kandidatov.

Zakon glede na volilni sistem predvideva kandidiranje, 
ki je prilagojeno volilnemu sistemu. Tako lahko 
kandidate in liste kandidatov določijo politične stranke 
v občini in volivci v volilni enoti. Volivci lahko določajo 
kandidate in liste kandidatov s podpisovanjem.

Redne volitve v občinske svete in redne volitve 
županov bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. Na 
spletni strani https://volitve.gov.si/lv2018/ bodo 
dostopni rezultati volitev. Prvi podatki o volilni 
udeležbi bodo znani po 12. uri, drugi podatki o volilni 
udeležbi pa bodo znani po 17. uri. Prvi delni izidi 
glasovanja bodo znani po 19.30 uri.
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Čekovnik 1, Idrija, @: kranjcuros@gmail.com, FB profil: Uroš Kranjc Inštalacije

CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH 
SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA 
PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE 
VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

Izvajam montažo vodovodnih in ogrevalnih 
napeljav ter naprav.  
Pooblaščeni serviser peči, kaminov ter solarnih 
sistemov (Nordica-Extraflame in Solahart)

10 nasvetov kako 
prenehati s kajenjem

1. Določite si datum, ko boste prenehali kaditi. Od 
takrat nobene cigarete več! Odstranite vse predmete, 
ki vas spominjajo na kajenje: škatlice cigaret, pipo, 
vžigalnik, pepelnik, ...

2. Svojim najbližjim, prijateljem in sodelavcem 
povejte, da boste prenehali kaditi. Pri tem jih prosite 
za pomoč.

3. Pri svojem izbranem zdravniku povprašajte po 
delavnicah za skupinsko odvajanje od kajenja ali po 
drugih oblikah pomoči.

4. Razmišljajte pozitivno: vsak dan brez cigarete je 
vaš uspeh! Na svojo odločitev bodite ponosni.

5. Ob opustitvi kajenja se ne bojte povišanja telesne 
teže. Izogibajte se hrani, ki je bogata z maščobami in 
ima veliko kalorij. Izogibajte se nezdravim prigrizkom.

6. Uživajte čim več tekočine: najbolje vodo ali 
nesladkane sokove in čaje.

7. Čim več se gibajte. Gibanje koristi vaši kondiciji 
in vas sprošča.

8. Izogibajte se krajem, ki vas spominjajo na kajenje, 
kot so na primer gostinski lokali, trgovina, kjer ste 
kupovali cigarete, … Spremenite svoje navade, 
presenetite samega sebe in počnite nekaj popolnoma 
novega.

9. Odpovejte se »občasni cigareti, ki po vašem 
mnenju ne more škoditi«. V takem početju tiči velika 
nevarnost, da postanete ponovno redni kadilec ali 
kadilka.

10. Nagradite se za svoj uspeh! Kdor ne kadi, prihrani 
denar. Izpolnite si svoje drobne želje, kot je na primer 
obisk gledališke ali filmske predstave, morda obisk pri 
frizerju ali kakšno potovanje.
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Znanstveni konzorcij pod 

vodstvom Igorja Križaja z odseka 

za molekularne in biomedicinske 

znanosti Instituta Jožefa Stefana 

je odkril in opisal antikoagulantni 

protein iz kačjega strupa, ki močno 

zavira strjevanje krvi in obeta 

razvoj inovativnega terapevtskega 

sredstva za zdravljenje venske 

trombembolije.

Tromboza, ki je eden od vodilnih vzrokov za 
prezgodnjo smrt, je življenjsko nevarna bolezen, 
pri kateri pride do zamašitve arterije ali vene s 
krvnim strdkom. Srčni infarkt in možganska kap, kot 
posledica arterijske tromboze, sta v javnosti dokaj 
dobro poznana, kar pa ne velja za posledice venske 
tromboze, so opozorili v institutu.

Srčno-žilne bolezni so sicer poglavitni vzrok smrti 
po vsem svetu. V Evropi je odstotek smrti zaradi njih 
še posebej visok (45 odstotkov), kar pomeni skoraj 
štiri milijone ljudi na leto. Venska trombembolija je 
na tretjem mestu med vzroki smrti, povezanimi s 
srčno-žilnimi boleznimi, takoj za srčnim infarktom 
in kapjo.

Znanstveni konzorcij pod vodstvom Igorja Križaja, 
v katerem sodelujejo tudi raziskovalci z Nacionalne 
Univerze v Singapurju, Novartisa v Baslu in Univerze v 
Severni Karolini, je na zelo dobri poti, da jim to uspe. 
Iz strupa modrasa so namreč izolirali beljakovino z 
antikoagulantnim delovanjem, ki sodi v strukturno 

popolnoma novo skupino zaviralcev strjevanja krvi.
Na pomembnost odkritja kaže takojšnja visoka 

odmevnost dosežka; med drugimi ga je v oktobrski 
številki v rubriki »Drugs and Therapies« posebej 
izpostavil tudi ameriški časopis Gene Therapy Weekly 
iz Atlante.
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• NOVO -  akcija toplotnih 
črpalk Buderus za 
ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode!

• Postavljamo sisteme sončnega 
ogrevanja, toplotnih črpalk, 
kotlovnic na kurilno olje, lesni plin, 
biomaso.

• Pomagamo 
pri urejevanju 
okoljskih 
kreditov.

• Urejamo 
dokumentacijo 
za okoljske 
subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

KOMBINIRAN KOTEL NA POLENA IN PELETE VALHER UPX

www.gantar.siE: gantar.instalacije@siol.net, T: 05 372 29 23, F: 05 372 29 24, M: 041 654 564, 041 832 833

GANTAR INŠTALACIJE Gantar inštalacije d.o.o. 
Gore 5c, 5280 Idrija

Optika Planinšek Lah,  

Tržaška cesta 17, 1370 Logatec                                
T: 01/754 33 88

  
Izkoristite  

jubilejni  
popust - v  

septembru, oktobru 
in novembru  

10% popusta  
na vsa očala! 

Z vami že  
10 let! 10

10

10

10

10

10
10

Nina Volčina je svetovna podprvakinja
Na svetovnem balinarskem prvenstvu v kitajskem Jiaxingu 

sta se v premierni disciplini mešane štafete odlično odrezala 

Slovenca Nina Volčina in Erik Čeh. Uvrstila sta se v finale, v 

katerem sta izgubila s francosko dvojico Barbara Barthet - 

Alexandre Chirat s 40/58:52/58 in sta tako osvojila naslov 

svetovnih podprvakov. 

V predtekmovanju sta slovenska reprezentanta dosegla najboljši 
rezultat in s 50/58 tudi izenačila do takrat svetovni rekord v tej 
najmlajši balinarski disciplini, ki je prvič na svetovnem prvenstvu. 
V polfinalu sta premagala turško štafeto Sahin - Necla s 47:41, 
v drugem polfinalu sta bila Francoza boljša od hrvaške mešane 
dvojice Bajrić - Načinović z 48:43. Galska petelina sta bila v finalu 
premočna, saj sta osvojila zlato z novim svetovnim rekordom. 
Tako ima Slovenija na tem SP prvo srebrno odličje. Erik Čeh, ki 
je z Nino Volčina postal svetovni podprvak v mešani štafeti, je 
bil uspešen tudi v konkurenci mlajših članov, kjer je osvojil zlato 
kolajno v hitrostnem zbijanju. Slovenija je na tem SP osvojila štiri 
odličja - zlato, srebrno in dve bronasti.

ŠPORTNE NOVIČKE
Prišla, tekmovala in zmagala

Miran Vihtelič se je pred dnevi udeležil močnega turnirja v badmintonu v Zagrebu. 

Tekmovanje je bilo nadaljevanje Ada v organizaciji kluba BK Flex. 

Turnirja se je udeleži lo 280 
tekmovalcev iz Srbije, Bosne in 
Hercegovine, Hrvaške, Danske, 
Slovenije in celo Japonske. Na tem 
najmočnejšem turnirju ADA lige 
se je Miran Vihtelič (ŠRD Idrija) s 
partnerko Katjo J. Mikulin (Izola) 
pomeril v konkurenci mešanih dvojic 
(B kategorija) in izpadel v četrtfinalu, 
kar je bilo manjše razočaranje po 
zmagi v Opatiji. Zato pa sta skupaj s 
Hrvatom Hrvojem Špesom (BK Flex) 
presenetila vse v moških dvojicah 
najmočnejše kategorije MDA in zmagala. V polfinalu sta premagala moško dvojico iz Zagreba Antonio 
Lovrić / Sandi Šaban (bron) z 2:0 (15:13, 15:9). V finalu pa sta bila boljša od nosilcev turnirja Mitja 
Hranilović (BK Međimurje) / Marjan Vugrinec (BK Koprivnica) s tesnim rezultatom 2:1.
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Ste tako utrujeni, da ne morete opravljati običajnih aktivnosti, občutek 

pa traja dlje kot šest mesecev? Morda ste zboleli za sindromom kronične 

utrujenosti.

Znaki
- huda, izčrpavajoča utrujenost, ki jo telesna     
  aktivnost običajno še poslabša
- ponavljajoči se simptomi, podobni tistim pri gripi,  
  med drugim kronično vnetje žrela
- bolečine v mišicah in sklepih
- boleče bezgavke v pazduhah in vratu
- glavoboli
- povišana temperatura (37,5 do 38 stopinj Celzija)
- depresivnost, zmedenost, razdražljivost in izguba  
  spomina
- težave s spanjem

Vzroki
Vzrok za pojav sindroma kronične utrujenosti 

ni znan. Obstajajo različne teorije o tem, kaj 

naj bi jo povzročalo. Nekaj časa so mislili, da jo 
povzroča virus. Druga teorija predvideva, da 
je kronična utrujenost avtoimunska bolezen. 
Nova in še nepotrjena teorija meni, da imajo 
ljudje s simptomi kronične utrujenosti manjšo 
koncentracijo določenih hormonov, ki vplivajo na 
razpoloženje in energijo. Kaže pa, da k nastanku 
sindroma kronične utrujenosti prispevajo tudi 
duševni in čustveni dejavniki.

Obvladovanje težave
Za sindrom kronične utrujenosti hitra rešitev ne 

obstaja, vendar pa bolnikom lahko v določeni meri 
pomaga sprememba dnevnega reda, sprememba 
spalnih navad ter redna, zmerna vadba v skladu s 
telesnimi zmožnostmi.

Adventni koledar za prihajajoči čarobni december
Prihaja december in skupaj z njim poleg kuhanega vina, daril, adventnih 

venčkov in okraševanja doma tudi adventni koledarji. V trgovinah je na 

voljo veliko različnih adventnih koledarjev od takih s čokolado do tistih z 

majhnimi darilci.

Ob poplavi različnih adventnih koledarjev pa le 
malokdo ve, da adventni koledar izhaja iz adventnega 
venčka, ki ga je prvi naredil pastor Johann Hinrich 
Wichern leta 1839, ki je vzpodbudil otroke iz revnih 
hamburških četrti, da prihajajo v cerkev, tako da je 
na staro leseno kolo pritrdil 19 majhnih rdečih sveč 
in štiri velike bele. Tako je vsak dan z otroci prižgal 
eno malo rdečo, ob nedeljah pa eno veliko svečo in 
tako skupaj z njimi odšteval dneve do božiča. Doma 
so ljudje na vrata s kredo vsak dan zarisali eno črtico 

in na ta način odštevali dneve do božiča, nekateri 
pa so na steno vsak dan obesili majhno sličico z 
religiozno vsebino. Šele veliko kasneje so začeli 
adventne koledarje tiskati in jih polniti z različnimi 
dobrotami.

Adventni koledar lahko kupite v trgovini, veliko 
več pa bo vreden, če ga izdelate sami. Z njim lahko 
presenetite in razveselite vaše otroke, prijatelje ali 
partnerja. Pripravili smo nekaj idej, na spletu pa se 
najde tudi ogromno napotkov in navodil za izdelavo.
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Le dobrota in milina me
bosta spremljali vse dni
mojega življenja, prebival bom
v hiši Gospodovi vse dni življenja.
(Ps. 23, Sveto Pismo)

FRANC KOSMAČ
(30. 10. 1938 – 25. 9. 2018)

V 79. letu se je od nas poslovil Franc Kosmač. Hvala 
vsem, ki ste zanj lepo poskrbeli v trenutkih, ko je 
potreboval pomoč in mu v zadnjih dneh življenja 
lajšali bolečine. Lepa hvala vsem, ki ste se Francu 
poklonili in nam ob težkih trenutkih stali ob strani. 
Hvala vsem za vsak ljubeč stisk rok, za vse izrečene 
poslovilne besede in iskreno besedo v tolažbo. Hvala 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji zemeljski 
poti. Hvala vsakemu, ki v srcu nosi spomin nanj.

Žalujoči: vsi, ki ga imamo radi

Zahvala
AMALIJA JEREB   
(14. 7. 1923 – 14. 10. 2018)

Na lepo oktobrsko nedeljo je skupaj z odpadajočim 
listjem v miru zaspala naša mama, babica prababica 
in praprababica.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. 
Zahvaljujemo se župniku in komunali za spoštljiv 
pogreb in vsem za prinešeno cvetje in sveče. Hvala 
vsem še enkrat, ker niste pozabili na našo mamo.

Vsi njeni

MALI OGLASI

Zahvala
Čustva otopijo, 
razum ne dojema, 
besede zastanejo,
oči nemo gledajo,
ušesa več ne slišijo ...
... le neka globlja vez živi dalje
in se bori, 
da premaga žalost.
(Andreja)

ARH. SILVIJ JEREB
(1946 – 2018)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, kolegom 
arhitektom in ostalim sodelavcem in znancem, 
idrijskim nogometašem, klekljaricam in seveda 
zdravnikom, medicinskim sestram in drugemu 
osebju, ki ste kakorkoli doživljali z nami bridko 
izkušnjo težke bolezni in slovesa našega dragega 
Silvija, za mnoge je bil in bo ostal Sivc, zase skromen, 
v resnici pa velik človek. 
Hvala gospodu župniku za krščanski obred, 
govornikoma za izbrane besede, violinistki za čutno 
violinsko spremljavo, cvetličarju za poseben ambient, 
komunalnemu osebju pa za vso pomoč in spoštljivo 
zadnje slovo na idrijskem pokopališču.
Hvala tudi vsem za izdatne prispevke, ki ste jih 
darovali namesto cvetja in sveč, ki smo jih nakazali 
hiši Ljubhospic v Ljubljani, saj je z izkazano pieteto 
nudila Silviju poslednji dom.   

Žalujoči, a obenem hvaležni svojci: Andreja, Urša s 
sinom Jakom, Cene s sinom Stašem, Uroš z Mojco, 
Julijo in Jakom ter Tine z Dino in Nevo

Zahvala
ŽIVLJENJE
Življenje naše kratko je,
končali bomo romanje,
odšli nad zvezde v pravi dom
in tam živeli z Jezusom.
(A. M. Slomšek)

JOŽE VELIKONJA 
(1938 – 2018)

Ob nenadni izgubi očeta in moža se zahvaljujeva 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, bivšim 
sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje. 
Zahvaljujeva se tudi patronažni službi, Marku in 
komunalni službi za prijaznost in organizacijo 
pogreba ter župniku Mateju Kobalu za darovano 
mašo in opravljen pogrebni obred.

Žalujoča: sin Rudi in žena Jožica

Gradivo za zahvale nam lahko pošljete po elektronski pošti na:  
abcmerkur.idrija@gmail.com ali abc@abc-merkur.si . 
Dodatne informacije na: 05 37 22 947 ali 05 37 222 80 

Gradiška cesta 10, 5271 VIPAVA
Centrala in dežurstvo (05) 364 43 90

mag. Ivan Princes GSM: (041) 618 949

mag. Anton Lavrenčič GSM: (041) 671 170

Matej Hosta, dr.vet.med. GSM: (031) 612 777

Nina Krašna, dr.vet.med. GSM: (051) 321 368

- Mlajši par najame enosobno ali dvosobno stanovanje v 
Idriji. Inf.: 040 798 341
- Prodam dva jogija dimenzij 190 x 90 cm, nadvložek in 
štiri odeje. Izdelki so iz merino volne, novi, nerabljeni. 
Cena ugodna, po dogovoru. MInf.: 031 433 500
- Prodam stanovanje v središču Idrije v izmeri 54 m2, 
energetska kartica je urejena, streha na novo zamenja-
na pred enim mesecem. Cena: 45.000 EUR.
Inf.: 070 443 251
- Prodam domač med, kozarec 8 evrov.  Inf.: 041 540 676
- Prodam 0,5 kg suhih jurčkov. Inf.: 041 540 676
- Prodam bukova drva in gajbe za viličarja dimenzij 120 
x 140 x 140 cm. Inf.: 040 128 431
- Prodam suha bukova drva z razrezom in dostavo. 
Inf.: 041 824 984
- V centru Idrije je neznano kam odtavala belo-siva 
muca. Na zadnjih tačkah ima črni lisi. Najditelja oz. 
očividca njene lokacije lepo prosim, da pokliče na tel. št.: 
068 143 519.
- Prodam snežne verige, nerabljene, za 13-colske 
pnevmatike. Inf.: 041 521 854
- Na Arkovi ulici oddamo v najem delavnico in pisarno, 
skupaj ali posebej. Tri pisarne, delavnice in pripadajoča 
parkirišča po dogovoru tudi na prodaj. Energetska 
izkaznica v izdelavi. Inf.: 041 893 700
- Prodam nove peči na drva Guča Šporget Guliver termo 
- 10,5 kW; Guča Helios - 6 kW; Guča Jezgro - 6,6 kW. 

Inf.: volodymyr.stalynskyi@siapro.si ali 031 012 884
- V Idriji ali Spodnji Idriji kupim trisobno stanovanje.
Inf.: 041 882 174
- Najamem stanovanje v Idriji, Spodnji Idriji ali Cerknem.
Inf.: 070 158 580
- Prodam zamrzovalno omaro Gorenje, 230 litrov, staro 
5 let. Inf.: 051 689162
- V Cerknem prodamo stanovanjsko hišo. Inf.:  031 300 174
- V najem oddam poslovni prostor v Sp. Idriji v izmeri 21 
m2. Inf.: 040 639 990
- Podarim starejši TV Grundig, 54 cm diagonale.
Inf.: 040 639 990
- Oddamo opremljeno stanovanje v Idriji v izmeri 68 m2. 
Stanovanje je bilo izdelano 2017, je v samem centru Id-
rije, ima ločen vhod, opremljeno je s klimatsko napravo 
in centralnim ogrevanjem. Na voljo za oddajo s 15. 11. 
2018. Inf.: 051 688 424
- V okolici zdravstvenega doma v Idriji se je izgubila črna 
muca z belo liso na vratu. Sliši na ime Juno. Najditelja 
prosimo, da pokliče na 041 397 231.
- Prodam avto Peugeot 307, letnik 2002, 195.000 
prevoženih km, 2.0 HDI. Zelo dobro ohranjen. Cena po 
dogovoru. Inf.: 031 404 697
- Prodam trisobno stanovanje na Gradnikovi 3, v izmeri 
62 m2 + klet, podstrešje in drvarnica. Stanovanje 
obnovljeno 2012. Energetska izkaznica urejena. Cena po 
dogovoru. Inf.: 051 278 902
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NAJ VAS KLIMATSKE NAPRAVE TUDI OGREJEJO, VSAK DOM JE NEKAJ POSEBNEGA, ZATO SI PRIVOŠČITE LE NAJBOLJŠE

Pokličite za ponudbo ali nas obiščite na naši 
spletni strani www.mamo.si      
KLIME: 031 703 079 
TOPLOTNE ČRPALKE: 041 479 282

Klimatski sistemi DAIKIN in MITSUBISHI HEAVY
•Ponudba posebnih deljenih sistemov primernih za hladnejša 
podnebja, saj prenesejo tudi ostre zimske pogoje
- Zmogljivost je zajamčena navzdol do –25 °C
- Izboljšano odmrzovanje z edinstveno tehnologijo prostovisečega 
toplotnega izmenjevalnika
•Široka ponudba enot z vrhunsko učinkovitostjo in najboljšim ob-
likovanjem 
•Nizki stroški energije po zaslugi visokih sezonskih učinkovitosti do 
razreda A+++ in energijsko varčnih funkcij, kot sta pametno oko in 
tedenska časovna nastavitev
•Notranjo enoto lahko z aplikacijo (na voljo je za operacijske sisteme 
iOS in Android) upravljajte od koder koli, v krajevnem omrežju ali internetu

TOPLOTNE ČRPALKE 

Model FUJITSU WATERSTAGE  
Izredno učinkovite toplotne črpalke 
zrak voda Fujitsu Waterstage vas bodo 
naredile neodvisne od nafte ali plina 
oziroma drugih energentov.
Zajema celotno zahtevo po toploti sta-
novanjskega objekta: od ogrevanja ce-
lotne stavbe k proizvodnji vroče vode. 
Toplotna črpalka zrak voda Fujitsu 
je v primerjavi z ostalimi ogrevalnimi 
sistemi, ne samo učinkovita za okolje 
ampak tudi zelo varčna, zato velja za 
kraljico ogrevanja.

Model DAIKIN ALTHERMA 
visoko temperaturna
Dva zaporedno vezana in-
verterska kompresorja, na 
podlagi termodinamičnih 
načel, omogočata pripravo 
80°C vhodne vode brez 
dela dodatnega električne-
ga grelca. Sistem je izjem-
no energijsko učinkovit, 
okolju prijazen in vam nudi 
celoletno bivalno udobje na 
najvišjem nivoju.

ODPRTO: PON. -  PET 8. - 16. SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

Pijte vodo na tešče
Dnevno uživanje tople vode na 

prazen želodec je zelo koristno 

za prebavni sistem, med drugim 

pospešuje izločanje toksinov iz 

telesa. Po mnenju strokovnjakov 

je dan najbolje začeti s kozarcem 

tople vode, ki mu lahko dodate 

tudi svež limonin sok. Ta napitek 

deluje kot zaščita pred številnimi 

boleznimi.

Izboljša prebavo
Kozarec tople ali vroče vode pred jedjo telo očisti 

strupov. Voda stimulira prebavni sistem, pomaga pri 
prebavljanju hrane in izločanju toksinov. Pitje hladne 
vode lahko naredi več škode kot koristi, saj le-ta 
strdi olja in maščobe iz hrane, kar upočasni prebavo. 
Strokovnjaki priporočajo, da kozarec hladne vode raje 
zamenjate s toplo vodo.

Topla voda lajša bolečine
Kozarec tople vode včasih bolj pomaga pri blaženju 

menstrualnih krčev in glavobolu. Toplota ima namreč 
pomirjujoč učinek na telo, saj pomaga sprostiti 
trebušne mišice ter tako lajša krče. Po nekaterih 
raziskavah pitje tople vode stimulira cirkulacijo in je 
odlično za zdravljenje krčev.

Topla voda pomaga pri hujšanju
Najbrž vam je že znano, da topla voda pomaga pri 

izgubi kilogramov, če jo spijete na prazen želodec. 
Topla voda namreč zviša telesno temperaturo ter 
tako pospeši metabolizem ter tudi delovanje ledvic. 
Najboljše je, da jo pijete z limoninim sokom.

Topla voda izboljšuje krvni obtok
Kozarec tople vode pripomore k izločanju odvečne 

maščobe. Tako se hitreje izločajo strupi iz telesa, 
izboljša pa se tudi krvni obtok. Topla voda pomaga 
pri sproščanju mišic in pospeši prekrvavitev.

Če iz pipe kaplja
Vodovodna pipa je ventil, ki uravnava dotok vode. 

Medtem, ko vrtimo ročaj pipe, rahljamo vgrajeno 

tesnilo ali pa ga pritiskamo na odprtino za dotok 

vode. Če kljub privitemu ročaju iz pipe še zmeraj 

kaplja ali curlja, je tesnilo po vsej verjetnosti 

poškodovano. To je pogost pojav pri starejših 

pipah, saj se tesnilo sčasoma obrabi in pretrga. 

Njegova zamenjava nam bo vzela manj kot pol ure.

Preden se lotimo zamenjave tesnila, moramo zapreti dotočni ventil vode. Le ta je po 
vsej verjetnosti nameščen pod umivalnikom ali v bližini pipe. Če tega ventila v kopalnici 
nimate, bo treba zapreti glavni ventil vodovodne napeljave. Ko to storimo, pipo odpremo 
in počakamo, da voda preneha teči. Zaščitno kapo, ki pokriva ventil, ovijemo s staro krpo 
ali kosem starega usnja, da pri montaži ne bomo poškodovali površine armature. Nato 
z ustreznimi kleščami odvijemo zaščitno kapo. Z viličastim ključem ustrezne velikosti 
odvijemo še ventil in ga izvlečemo iz ohišja. Na spodnjem delu ventila je tesnilo, ki je na 
ventil privito z vijakom in matico. Z enim ključem ali cevnimi kleščami primemo ventil, 
z drugim pa odvijemo matico. Paziti moramo, da ne poškodujemo navojev na ventilu 
ali same matice. Poškodovano tesnilo odstranimo in očistimo podlago, na katero bomo 
namestili novo tesnilo. Namestimo novo tesnilo in privijemo matico. Preverimo, če se 
novo tesnilo dobro prilega. Ventil privijemo nazaj v ohišje in ga zategnemo s ključem. 
Prav tako namestimo nazaj zaščitno kapo, ki jo pri privijanju s kleščami zopet zaščitimo 
s kleščami, da ne bi poškodovali kovine. Na koncu odpremo le še dotočni ventil vode, ki 
smo ga na začetku zaprli.
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-  NABAVA IN STRIŽENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNIH ŠKARJAH  
-  KRIVLJENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNEM KRIVILNEM STROJU  
-  NUDIMO KLJUČAVNIČARSKE STORITVE  
-  KOVINSKI  IZDELKI  PO NAROČILU

Selak kovinarstvo d.o.o.
Triglavska 30, 
5280 Idrija

http://regalni-sistemi.si/
selak.dejan@siol.net 

031 724 333

-  nabava vseh vrst barvnih 
 kovin, pohodnih, ekspandiranih  
 in perforiranih pločevin

- IZDELAVA NADSTREŠKOV


